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Mamer, de 6. Mee 2020 

 

Léif Elteren, 

  

mir freeën eis, fir Är Kanner erëm an der Schoul z’empfänken a se all erëm ze gesinn. 

Allerdéngs gëlle streng Sécherheetsmesuren, déi mir alleguer musse respektéieren, an 

eise Schoulalldag wäert net esou sinn, wéi mir et bis elo gewinnt waren. Och den eLearning 
wäert nach weidergoen. 

Hei si just déi wichtegst Mesuren opgezielt: 

D’Schüler sinn an A- a B-Gruppen opgedeelt, esou dass just d’Hallschent vun de Schüler 
do ass. De Regent huet de Schüler d’Opdeelung scho matgedeelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

All Klass kritt ee fixe Klassesall an een adaptéierte Stonneplang (ouni Sport, Optiounen an 
Travaux pratiques). 

Et ass just moies Schoul vun 08:15 bis 11:50 Auer. Duerno ass d’Schoul fäerdeg,  an de 

Schülertransport ass och schonn esou organiséiert (Detailer op www.ljbm.lu). Et fueren 

esou vill Busse wéi normal, mat awer just der hallwer Unzuel vu Schüler. Am ëffentlechen 

Transport mussen d’Schüler eng Mask undoen. No 11:50 Auer ass den Accès an de Lycée 
just op Rendezvous méiglech bis 16:00 Auer. 

D’Schüler mussen, wann se an de Lycée erakommen, eng Mask unhunn (si kréien och den 

1. Dag Masken a Buffe vun eis ausgedeelt). D’Entrée ass exklusiv iwwert d’Dieren bei der 

Loge. 

Woch vum  Grupp  

11.5. A 

18.5. B 

25.5. A 

1.6. Päischtvakanz 

8.6. B 

15.6. A 

22.6. B 

29.6. A 

6.7. B 

13.7. - 14.7. Rattrapage Prüfung 

http://www.ljbm.lu/
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Et muss jiddereen 2m Distanz zu senge Matmënschen anhalen. Dat ass am Klassesall 

einfach méiglech, mee soss net iwwerall. Dofir muss am Préau an an de Gäng ëmmer 

d’Mask ugedoe ginn. 

An de Gäng muss een sech ëmmer riets halen, d’Trape sinn am Sens unique ze benotzen, 

d’Ofspärungen an Zeeche sinn ze respektéieren. E Schüler, deen an de Lycée erakënnt, 

geet op direktem Wee a säi Klassesall, dee scho vun 8:00 Auer un opgespaart ass, an e 
bleift dann och do. 

De Restaurant an d’Cafeteria sinn zou, d’Automate gespaart. Et gëtt also keng 

Méiglechkeet sech an der Schoul ze verfleegen, ausser et bestellt een sech iwwert 

d’Restopolis-App eng Frupstut, ëmmer den Dag virdrun virun 20:00 Auer. Déi gëtt dann 

tëschent 11:00 an 11:50 Auer op d’Klass geliwwert. Dës Frupstut kann da mat heem geholl 
ginn. 

D’Pause fannen am Klassesall statt, wéi gewinnt vun 9:55 bis 10:10 Auer. Den Titulaire 

vun der 2. Stonn bleift awer bis 10:00 Auer an den Titulaire vun der 3. Stonn kënnt schonn 
um 10:00 Auer op d’Klass. 

Op den Toiletten däerfen sech net méi wéi 2 Persoune gläichzäiteg ophalen. 

All Schüler muss seng Case eidel maachen an dierf se net méi benotzen. Eise Service 
technique kënnt d’Schlësselen ophiewen. 

An all Sall ass d’Méiglechkeet ginn, d’Hänn mat Seef ze wäschen an ze desinfizéieren. Dat 
soll all Schüler och reegelméisseg maachen. 

 

Ech wär frou, wann Dir dës Reegele mat Äre Kanner géift duerchhuelen an hinne géift un 

d’Häerz leeën, fir sech onbedéngt drun ze halen, am Interêt vun der Sécherheet vun eis 

alleguer. 

 

Mat frëndleche Gréiss 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Christnach 

Direkter vum Mamer Lycée 

   

 

 

 

 

 

 

 


